
Startkapitaal
Een zelfstandig bestaan opbouwen, dat is de kracht van 
ondernemen. Voor het starten of uitbreiden van een eigen 
bedrijf heb je kapitaal voor nodig. In veel 
ontwikkelingslanden zijn banken echter geen betrouwbare 
of toegankelijke kredietverstrekkers. Daarom helpen wij 
kleine ondernemers in ontwikkelingslanden met 
microfinanciering en trainingen. Een effectieve methode om 
een zelfstandig bestaan op te bouwen en armoede te 
verslaan.

maatschappelijke winst
Ook ondersteunen we de groei van het midden- en klein 
bedrijf in ontwikkelingslanden met business development 
en leningen. Meer groei voor deze bedrijven stimuleert de 
plaatselijke economie, zorgt voor meer werkgelegenheid en 
heeft een positieve sociale impact op de gemeenschap. 
Oftewel, maatschappelijke winst. Daarnaast dringen we bij 
instellingen en grote bedrijven aan op verandering richting 
een duurzame, inclusieve handelsketen.

Global Goals
Ruim 750 Nederlandse ondernemers zijn inmiddels 
overtuigd bedrijvenambassadeur. Samen vormen ze het 
Ondernemers voor Ondernemers Netwerk, het grootste en 
meest inspirerende mvo-netwerk voor mkb’ers. 

Gemiddeld steunen bedrijvenambassadeurs deze projecten 
met 350 euro per maand, een gift die aftrekbaar is van de 
belasting. Daarmee dragen bedrijven bij aan de Global Goals 
for Sustainable Development, voor een leefbare wereld in 
2030. 

steun voor 
300,000 ondernemers
In 2015-2016 brengt het Ondernemers voor Ondernemers 
Netwerk € 2,1 miljoen bijeen voor microfinanciering aan 
kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Dankzij deze 
steun en de giften van anderen kunnen inmiddels 300.000 
startende ondernemers geld lenen, sparen of zich 
verzekeren via onze micro financieringspartners.

voor ondernemers NETWeRK
Enthousiaste Nederlandse ondernemers
 geven kansen door aan ondernemers in 
ontwikkelingslanden. Via het 
Ondernemers voor Ondernemers 
Netwerk, hét grootste en meest 
inspirerende mvo-netwerk 
voor mkb’ers, steunen zij 
de start of groei 
van een lokaal bedrijf.
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Ondernemers

Wil je meer weten over het Ondernemers 
voor Ondernemers Netwerk? Ga dan naar 
www.oxfamnovib.nl/bedrijven



Oxfam Novib
Ons verhaal begint in 1956. Drie Nederlanders, onder wie pater Simon Jelsma, besluiten 
om mensen in nood structureel te gaan helpen. Want bij de watersnoodramp van 1953 
krijgt Nederland veel hulp uit het buitenland en na de wederopbouw is het onze beurt 
om  anderen bij te staan. 

Inmiddels zijn wij een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. 
Armoede is onacceptabel én onnodig. Wij pakken het onrecht dat armoede veroorzaakt 
en in stand houdt aan. Samen met miljoenen vrijwilligers, supporters, donateurs en 
collega’s wereldwijd. 
Wij zijn wij en wij hebben een doel. Wij verslaan armoede.

Oxfam Novib
Mauritskade 9

Postbus 30919
2500 GX Den Haag

T 070 342 17 77 (Informatie & Service) 
www.oxfamnovib.nl/bedrijven

Als bedrijvenambassadeur profiteer je ook zelf van 
interessante voordelen:

Laat je inspireren tijdens events als de Week van de 
Ondernemer, de jaarlijkse OvO Meet-UP  en IDFA

werk aan teambuilding tijdens een van de Oxfam 
Trailwalkers of een eigen sportief evenement

leg contacten met andere bedrijvenambassadeurs en 
wisselen kennis uit op netwerkbijeenkomsten, de 
LinkedIn-groep en het online platform; 
www.iedereenondernemen.nl

deel je maatschappelijke betrokkenheid en inspireer 
anderen met behulp van de mvo-toolkit met o.a. een 
fotocanvas en banners

maak deel uit van het grootste mvonetwerk voor mkb’ers 
van Nederland en leveren een concrete bijdrage aan de 
Global Goals

WIN-WIN situatie

Microkrediet is een klein startkapitaal in de vorm van een 
lening. Vaak kunnen ondernemers in ontwikkelingslanden 
al met een microkrediet van ongeveer 50 euro van start. 
Zij betalen de lening in termijnen terug. 

Startende ondernemers krijgen naast een microkrediet 
een training. Onze partnerorganisaties helpen hen goed 
op weg met trainingen over boekhouden en het 
ontwikkelen van vakkennis.

We werken samen met lokale partnerorganisaties die de 
situatie ter plekke goed kennen.

De aflossingen van het microkrediet gebruiken we om 
nieuwe microkredieten te verlenen en 
microfinancieringsprojecten te starten. 

Daarnaast supporten we het opzetten van spaargroepen 
om spaarkrediet op te bouwen voor communities.

Veelbelovende kleine ondernemingen bieden we 
vervolgleningen op maat. Zo werken ondernemers stapje 
voor stapje aan de groei van hun bedrijf en zorgen ze voor 
werkgelegenheid in de directe omgeving.

HOe werkt 
MICROFINANciering?
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Succes voor
inspirerende kleermakerij 
In een land als Oeganda is het moeilijk een eigen bestaan op te 
bouwen. Toch weet coupeuse Aber met onze steun haar bedrijf 
tot een succes te maken. Dankzij microkrediet kan ze investeren 
in haar zaak en bouwen aan een toekomst. 

INVESTEREN NOODZAKELIJK
Aber Santolini is coupeuse op de centrale markt van Gulu, in het 
noorden van Oeganda. De toekomst van deze weduwe en haar 
vier kinderen was echter onzeker zolang ze niet kon investeren in 
haar bedrijf en meer winst kon maken. Geld om te investeren was 
er niet. Alles ging op aan eten, schoolgeld en medische kosten. 
Geld lenen bij een bank of geldwoekeraar was geen optie.

MICROFINANCIERING ALS BOOST
Dankzij microfinanciering van onze partnerorganisatie VisionFund 
kan Aber wel investeren in haar kleermakerij. ‘Mijn bedrijf had een 
boost nodig. Dat is precies wat ik kreeg van VisionFund: een 
kleine lening, training en advies. Zo steunen ze mijn bedrijf en 
daarmee ook mijn familie.’ Inmiddels floreert de zaak van Aber en 
heeft ze zelfs vier mensen in dienst.

INSPIRATIE VOOR ANDERE ONDERNEMERS
Niet alleen het bedrijf van Aber heeft een boost gekregen, ook 
haar zelfvertrouwen. Ze is trots op wat ze bereikt heeft. 
Bovendien adviseert en inspireert Aber collega-coupeuses en 
verdedigt ze hun belangen in de commissie van de centrale 
markt. Aber moedigt samenwerking tussen de onderneemsters 
aan. ‘Ik geloof in ‘togetherness’, zegt ze enthousiast. ‘Wil je een 
onderneming goed leiden, dan raadpleeg je collega’s. Samen kom 
je er namelijk altijd sterker uit.’




